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Parlamentul  României 

                                  
 

Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi 

 București,   17.02.2021      

Nr. 4c-20/60 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  

 

din ziua de 16.02.2021  
 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările fizic 

si online în data de 16.02.2021 având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi propuneri 

legislative: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2021 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative  (PL-x nr. 78/2021) - AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.220/2020 

privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x nr. 

95/2021) - AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.218/2020 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum 

şi a altor acte normative (PL-x nr. 93/2021) - AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.209/2020 

privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor determinate de virusul 

SARS-CoV-2 (PL-x nr. 81/2021) - AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.211/2020 

privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în conextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PL-x nr. 82/2021) - AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.208/2020 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece (PL-x nr. 87/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 62/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

8. Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active 

(PL-x nr. 66/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 (republicată) 

privind locuinţele (PL-x nr. 70/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

10. Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr. 75/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, amânarea 

dezbaterilor cu 2 săptămâni. 

11. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 72/2021) – AVIZ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, întocmirea 

unui aviz nefavorabil. 

 

La ședința online  și cu prezență fizică din data de 17.02.2021 a Comisiei pentru 

egalitate de şanse între femei şi bărbaţi și-au înregistrat prezența 12 deputați, din totalul de 12  

membri.  

 

 Lucrările ședinței Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din data 

de 16 februarie 2021 s-au desfășurat online, cât și fizic au fost prezenți 12 deputați: Tanasă 

Dan - preşedinte, Șerban Gianina-vicepreședinte,  Enachi Raisa–secretar, Sandu Viorica – 

secretar, Paraschiv Rodica și Ungureanu Emanuel-Dumitru. 

Au participat online:  Holban Georgeta-Carmen-vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela, 

Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea, Ilișanu Claudiu-Augustin și Rizea Cristina 

Camelia. 

 

 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Tanasă Dan, președinte Comisiei 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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